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Hjemme i Vrnjacka Banja i Serbia valgte 
Tijana Przulj den fireårige apotektekniker-
utdanningen på videregående skole. Hun 
tenkte det ville være et fint grunnlag for 
senere studier innen sykepleie eller medisin. 
– Den viktigste forskjellen fra den norske 
apotekteknikerutdanningen er, foruten 
varigheten, at den går mer i dybden innen 
kjemi, matte og farmasifaglige fag, sier 
Przulj.

Eller Tijana, 
som alle 

kjenner 
henne som. 
Etternavnet 
er en 
utfordring 
for nord-
menn. 
Gjennom 
årene på 
videre-
gående 
skole 
vokste 

det fram 
en stor 
interesse 
for 
språk 

hos Tijana, og hun valgte å gjennomføre 
en bahelor-utdanning i engelsk etter endt 
videregående. Samtidig tok hun oppdrag 
som forfatter av engelske artikler.

Da mannen hennes fikk fast jobb i Bergen 
i 2013, valgte hun å bli med på flytte-
lasset. Etter kort tid besto hun norsktesten 
på høyere nivå og fikk apotektekniker-
utdanningen fra Serbia godkjent i Norge. 
Hun fikk deretter en fast 60-prosent 
stilling ved Apotek 1 Svanen i Bergen. 
Norges eldste apotek, grunnlagt i 1595. 
– Her trives jeg godt, og er takknemlig 
for den hjelpen jeg fikk til å forstå ulike 
uttrykk og dialekt-ord fra kolleger i 
begynnelsen. 

Hun mener noe av det beste med jobben 
er å kunne dele kunnskap med kundene.  
Hun liker også å lytte til kundenes menin-
ger om helse- og livsstil.
– En periode arbeidet jeg på Apotek 
1 Ulriksdal de dagene jeg ikke var på 
Apotek 1 Svanen. Der sluttet jeg for et 
års tid siden for å få mer tid til andre 
interesser.

Det betyr å gjøre mer av det hun elsker, 
nemlig å skrive og lære. Hun er blant 
annet interessert i informatikk, og lager 

Øre for språk,  
hjerte for mennesker
Med serbisk morsmål, bachelor i engelsk, erfaring med spansk og 
et visst ordforråd i fransk og russisk er Tijana Przulj spesielt god å 
ha når Bergens-turister trenger hjelp på landets eldste apotek.

Av: Kristin Rosmo

nettsider på oppdrag for andre.
– Jeg vil holde fast på min forbindelse til 
språk og skriving, og bruker all ledig tid til 
å bygge på mine kunnskaper.

Når apoteket har kunder som ikke kan 
norsk, er ikke Tijana tung å be om hjelp. 
Hun behersker i tillegg til morsmålet 
serbisk og flytende engelsk, både spansk og 
litt fransk. 
– Jeg kan dessuten forstå litt russisk. Det 
tilhører den slaviske språkgruppen, som 
også serbisk gjør.

Tijana har foreldre og en bror som bor 
hjemme i Serbia. Dit reiser hun en uke 
eller to hvert år. 
– Det er viktig å tre!e familien og venner 
i Serbia. Jeg savner selvsagt mange men-
nesker der. Likevel føler jeg at jeg passer 
inn minst like godt i Norge. Og Bergen 
spesielt, sier Przulj. 

Navn: Tijana Przulj
Alder: 27
Bosted: Årstad i Bergen. Kommer fra 
Vrnjacka Banja i Serbia.
Familie: Gift med Dragoljub.
Interesser: Språk, litteratur, bøker, 
skriving, TV-serier, katter.
Utdanning: Apotektekniker og 
bachelor i engelsk språk.
Arbeidssted: Apotek 1 Svanen i 
Bergen.
Arbeidsoppgaver: Kunde behandling 
og ansvar for apotekets sosiale 
medier.
Fagorganisert: JaApotektekniker Tijana Przulj synes at kampanjer for inn-

levering av medisinrester har god e!ekt. Foto: Kristin Rosmo


